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АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ В ПОЕЗІЯХ ІВАНА НИЗОВОГО
Останнім
часом
в
українському
мовознавстві
актуалізовано вивчення індивідуально-авторських новотворів,
які найпотужніше виявляють свій потенціал у поетичному
мовленні, адже, за словами Віталія Русанівського, „Сучасний
поет намагається знайти свіже слово для втілення нової думки”
[8, с. 308].
Суб’єктивний струмінь поетичної мови визначає
необхідність добору таких словотвірно-лексичних форм, які є
художніми експлікаторами певної оцінної семантики.
Оновлення наявного національного корпусу поетичної лексики
відбувається за рахунок активізації певних типів словотворення
(загальномовних чи оказіональних поетичних). Це дає ґрунт для
окреслення нового напряму лінгвостилістичних студій та
оформлення категорії поетичного словотвору [9, с. 121].
Свідоме використання автором придуманих слів завжди
„змістовне, значуще й експресивне” [2, с. 56].
Оказіоналізми – слова, утворені за наявними в мові
моделями, мають індивідуальний характер, уживаються тільки в
умовах певного контексту, який дає змогу розкрити їхнє
значення [1, с. 113]. Вони увиразнюють індивідуально-авторське
мовлення,
надають
йому
експресивності,
емотивної
забарвленості, образності, іноді служать засобом створення
концепту художнього твору; нерідко створюються за
нетрадиційними словотвірними зразками та з порушенням
мовних норм, що згодом може призвести до розширення

способів словотвору та словотворчих типів у літературній мові
[3, с. 424].
Мета статті – проаналізувати індивідуально-авторські
новотвори в поезіях Івана Низового на матеріалі збірок
„Тихоплесо-часоплин”, „Джерело у ясних ясенах”, „Під
жайворами, під журавлями”, „А Марківка – як маківка: До
історії роду-родини і рідного села”.
Дослідники творчості Івана Низового стверджують, що
митець не схожий на інших поетів, оскільки „кожний справжній
поет завжди починається з дитинства, тобто з того часу, коли в
пам’яті не тільки закарбувалися перші життєві враження, але й
пробудилося поетичне світовідчуття. І тут уже головне не в часі
й просторі, адже поетичні образи немовби існують поза ними і
можуть проявитися на папері будь-коли” (Олексій Неживий
„Поетичний світ Івана Низового”) [5, с. 53].
Справжні майстри слова наповнюють віршовану мову
новими словами, оскільки не можуть обійтися у своїй творчості
і без індивідуального слововжитку, і без індивідуального
словотвору : І яка ж бо ти примхлива, Жовтоосене! То злива
Хлюпотить. То вітрюжище В поріділих крона свище [5, с. 43];
І трава Стошумно-колисково-сповивальна Свої обійми теплі
розкрива… [Там само, с. 20].
Одним з найпоширеніших типів авторських оказіоналізмів
є складні іменники, прикметники, прислівники. Цей тип
індивідуально-авторських новотворів виникає внаслідок
творчого
індивідуального
комбінування
основ
загальновживаних слів, наприклад: Булькотіли Жабські та Сови
Візантійськими ще носами, – Бульболюби, що навіть мови Не
вели про нікчемне сало [7, с. 118]; Прикотилась бараболя з
дідойванового поля в яр, де тліла наша варта… [6, с. 25]; Тягну,
як віл, життя гарбу Тернозарослим степом [5, с. 8];
Безоглядно-наївно Вважав я себе мудрецем, Навіть в сумніві
тихо миттєвім Шептав собі: „Ві-ру-ю…” [Там само, с. 30];
Мої здобутки Вміщаються в одній сумі, посутньо-чесні, без
накрутки, щонаймозольніші самі [6, с. 23].
У поезіях Івана Низового наявна велика кількість
оказіональних складних слів, утворених за схемою: прислівник

+ прикметник – Що мені сяйливі німби Й молитовно-щирі
гасла!? [5, с. 4]; Чи старію, чи не розумію, Чи не вмію – не
наздожену Часу здичавілу веремію, Непівсько-ринкову новизну
[Там само, с. 14]; Летять над голими полями Клини
притомлено-журні [Там само, с. 19]; Невже ж із-під замету
сивини Мажорно-синій пролісок прогляне?! [Там само, с. 27];
прислівник + прислівник – Що нам безсмертя – лиш слова, Бо
після нас одна трава Ростиме буйно-безпощадно Й сліди за
нами похова?! [Там само, с. 30]; Сумуючи приречено-безсонно в
самотині, я на віконнім склі пейзаж розгледів… [6, с. 32]; А
мені, як поету з народу, депутати народні, мабуть, особливу
якусь нагороду несподівано-вчасно пришлють… [Там само,
с. 41].
Значну частину індивідуально-авторських новотворів
Івана Низового становлять іменні сполучення, у складі яких
наявна прикладка, що зливається з пояснювальним словом,
наприклад: снігопад-тихопад, криниці-зіниці, мамонти-машини;
Назбираю хмизу – розкладу на самім краєчку ночі ватру і
поставлю душу-вереду біля ватри на безсонну варту [Там само,
с. 4]; Встановлює рекорд цей дощ-плаксун – вже дві доби
періщить монотонно…[Там само, с. 31].
Отже, проаналізовані нами оказіональні експресеми
поетичних творів Івана Низового свідчать про те, що митець
надзвичайно широко використовує індивідуально-авторські
новоутворення з метою знайти власні образні мовні засоби.
Більшість витворених письменником слів належить до вузьких
оказіоналізмів, які збагачують мовні засоби експресивнообразного зображення.
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